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Ahıskalı Ömer Faik Numanzade (1872-1937),
daha çok gazeteci olarak bilinmektedir. Fakat o aynı
zamanda edebî kişiliği de olan bir yazardır.
Numanzade Tiflis vilâyetine bağlı Ahıska kazasının
Agara köyünde dünyaya gelmiştir. İstanbul’da Fatih
medresesinde ve sonra da Darüşşaka’da okumuştur.
Tiflis’te, Azerbaycan’ın Nuha/Şeki, Şamahı ve Gence
şehirlerinde muallimlik (öğretmenlik) yapmıştır. İsmail
Gaspıralı’nın Kırım-Bahçesaray’da yayımladığı Tercüman gazetesinin yazarlarından biri olmuştur. Tiflis’te
Şarkî-Rus gazetesinin redaksiyonunda faaliyet göstermiş, kalem dostu, ünlü Azerbaycan yazarı Mirza Celil
Memmedguluzade’yle birlikte Gayret matbaasında
Molla Nasreddin dergisinin yayımında öncülük etmiştir. Bilahare de doğduğu köyde öğretmenlik yapmıştır.
Siyasî faaliyetinden dolayı birkaç defa tutuklanan
Ömer Faik’ı, fikir arkadaşı olan aydınlar ciddî bir şekilde savunmuşlardı. Ünlü mizah şairi Mirza Elekber
Sabir şöyle yazmıştı:
Eylemedin itina, güsse hemen oldu mu?
Şimdi sene men diyen metlep ayan oldu mu?
Azerbaycan millî marşının söz yazarı ve Türklüğün
marşı olarak değerlendirilen ve sevilen Çırpınırdın, Karadeniz şiirinin de yazarı olan Ahmet Cevad da itirazını
şöyle ifade etmişti: “Ben bu hakaretin, yalnız Ömer
Faik’a değil, milletime edilmiş olduğunu düşünüyorum. Bu sebepledir ki Gürcü milletinin dostluğunu
yüreğimde saklamakla beraber, kalem arkadaşlarım
adına Gürcü hükîmetine itiraz ederim. Ömer Faik yalnız Ahıska’nın değil, bütün milletin hâdimidir!”
1937’de Sovyet bunalımı zamanı, Türkçülükle
suçlanarak kurşuna dizdirilmiş olan bu gayretli Türk
oğlu Türk’ün hatırası, günümüzde daha büyük saygılarla, ihtiramla hatırlanmalıdır.
Ömer Faik Numanzade’nin gazetecilik faaliyeti,
20. yüzyılın başlarında Tiflis’te yayımlanmış olan ﺮﻭﺱ
ﺷﺮﻕ/Şarki-Rus gazetesi ve ﻣﻼ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ/Molla Nasreddin dergisi ve ﻏﻴﺮﺕ/Gayret matbaası başta olmak üzere diğer nüfuzlu basın organlarında cereyan etmişti.
Şu husus bilhassa önemlidir: Molla Nasreddin’in
Tiflis’te yayına başlaması ve on yıldan fazla burada
yayımlanması, Borçalı ve Ahıska’nın, kalem ve söz
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ehlinin de onun sesine ses vermesine, onun geleneklerini yaşatmasına sebep olmuştu. Gürcistan’ın
Ahıska (Ahalsıh) bölgesinden yetişen Ömer Faik
Numanzade’nin Gayret’in de, Molla Nasreddin’in de
kurucularından biri, Mirza Celil Memmedguluzade’nin
en yakın meslektaşı, kalem arkadaşı olması bunun
açık bir delilidir.
Mirza Celil iftiharla söylemiştir: “Faik olmasaydı,
Molla Nasreddin olmazdı” (13, s. 156).
“Molla Nasreddin, halkın hakikat diyen sesi, 20.
yüzyıl Azerbaycan sosyal hayatının edebî sâlnamesi,
ansiklopedisiydi” (9, s. 24). Derginin önemli millî ve
şerefli faaliyetinde Mirza Celil Memmedguluzade,
Ömer Faik Numanzade, Mirza Elekber Sabir, Eligulu
Gemkusar, Ebdürrehim Bey Hakverdiyev, Memmed
Seid Ordubadi, Feridun Bey Göçerli ve başkalarının
hizmetleri derin saygıyla anılır.
Ömer Faik, gazeteyi âlemin aynası, zamanenin keskin kılıcı, cismi-hayatın ruhu, milletin ölçüsü, mizanı
gözünde görerek, 1905’te Tiflis’te yayımlanmış ﺩﻋﻮﺕ/
Davet kitabında yazmıştı: “İstediğimiz marifet ve rahatın
kapısı... Ancak matbaa, matbuattır, maarif- i milliyedir.”
(3, s. 1; 10, s. 40, 83).
Ömer Faik’ın sloganları şöyle olmuştu:
“İçtimaî felsefenin başı, özünü tanımak felsefesidir; milletini bilmek ilmidir.” (6, s. 36);
“Milletin yaşaması dili iledir. Dil yokluğu millet yokluğudur... Ben inanmam ki, dilini sevmeyen milletini
sevsin. Çünkü dil, milletin tek nişanıdır, millet sevgisinin birinci alametidir. Dilini sevmeyenin yüreğinde
milletseverlik duygusu aramak isti ottan (biberden)
bal tadı gözlemeye benzer.” (10, s. 228-229);
“Milletimizi sevmek için önce dilimizi sevmeliyiz...
Muhabbetimizin en üst katına dil muhabbetini çıkarmalıyız.” (6, s. 31; 10, s. 230).
Demek ki, Ömer Faik’ın gazeteciliğinde temel manevî ilke, vatanseverlik olmuştu. Bu husus, Numanzade’nin araştırıcısı Prof. Dr. Şamil
Gurbanov’un altını çizdiği gibi, vatana, halka bağlılık, halkın manevî servetlerine ihtiraslı, kaygılı münasebette kendisini sergilemişti (10, s. 23). Zira
Numanzade, millet sevgisiyle onun dilini sevmeyi bir
mertebede görmüştü. Dilimizi sevmek derken Ömer

Faik bu dilin saflığını korumak şartıyla onu gururla
kullanmayı kastediyordu. Avrupalı bir pedagogdan
bu deyimi alıntı olarak örnek getirmişti: “Bana mükemmel bir alfabe verin, mükemmel bir dil vereyim;
mükemmel bir dil verin, mükemmel bir medeniyet
vereyim!”
Ömer Faik’ın çağırışı böyleydi:
“Hepimiz çalışmalıyız ki, çetin mânalı Arabî, Farsî
sözlerin yerine Türkçe sözler yazalım.” (3, s. 1).
O, üç dört yaşındaki yavrularımızın da bildikleri Tanrı,
ata, ana, bacı, gardaş, yoldaş, çörek, su, yer, gök, eşik,
sevgi, yeşil, kırmızı... gibi kendi kelimelerimizin yerine
peder, mader, hemşire, birader, refik, nan, ab, zemin,
sema, astane, muhabbet, sebz, sürh... sözlerini kullanmayı, yazmayı kendilerine bir “hüner-i serefrazlık”
tahmin edenleri eleştirirdi. Kesinlikle talep ediyordu ki,
öz Türk dilimizin âleminde Türk sarfını hakim kılmalıyız.
Ömer Faik, toplum için yazılan kitapların mümkün mertebe halk diline yakın olması gerektiğini düşünüyordu.
O diyordu ki, “Mümkün mertebe sade yazmayı âdet
edinelim, başkalarına örnek olalım.” (3, s. 1).
Ömer Faik katiyetli, gayretli Türkçüydü. Bu bakımdan onun 1917 yılında çıkmış ﻗﺎﺭﺩﺍﺵ ﮐﻮﻣﮑﻯ/Kardaş
Kömeği mecmuasındaki Ben Kimim? başlıklı makalesi, çok karakteristik bir özelliğe sahiptir. Bu dergi,

Birinci Dünya Savaşı dolayısıyla, Anadolu harpzedelerine yardım amacıyla çıkarılmıştı ve Azerbaycanlı yazarların yazılarıyla çıkmıştı. (2)
Ömer Faik, söz konusu makalesinde, Türk oğluna
yüz tutup, şöyle seslenmişti:
“Sen ey Türk! Ne akidede, ne meslekte olursan
ol, hamişe Türksün! Sen gerek bilesin ki, dünyada
daha Şiî, Sünnî, Babî, Şeyhî adları yokken sen vardın!
Ey kendisinden habersiz Türk! Medeniyet yüzyılları,
nizam, idare ve asayiş usulü ‘yasak’ kanunları henüz Bağdat, Şam, Paris ve Londra’da yokken senin
yurdunda vardı. Senin öz tatlı dilini çığırından çıkarıp
bugünkü acınacak hâle getiren Arap alfabe ve yazısından önce senin gökçek alfabe ve yazın vardı!”
Ömer Faik, Türk milletinih uyandırmak için sesleniyordu: “Vücuduna Allah’ın güneşi, havası değsin.
Başını biraz yukarı kaldır. Kendi varlığının, kendi vücudunun kıymetini bil!” (3, s. 35; 10, s. 268-269).
Ömer Faik’ın gazetecilik söz dağarcığında Gayret
kelimesi en çok kullanan sözlerdendir. O, başçılık ettiği matbaaya Gayret adını rasgele vermemişti. Onun
dilinde gayret ve himmet sözeri birbirini tamamlayan
anlamlar gibi çoğu zaman yan yana kullanılmıştı.

Ömer Faik, Borcom’da Kür Nehri kıyısında eşi ve çocuklarıyla- 1934.
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Ömer Faik, gazeteciliğinde de maarifçilik (eğitimcilik) idelerinden hareket ediyordu. O, muallimi, milletin
terakki (ilerleme) düzeyi; mektebi, istikbal ümitgâhı
olarak görüyordu. (10, s. 105, 146).
“Her millet marifetle yaşar, cehaletle yok olur!”
akideli gazeteci, ﺷﺮﻕ ﺮﻭﺱ/Şarki-Rus gazetesinde yayımladığı Derdimiz ve Dermanımız adlı önemli makalesinde şöyle diyordu:
“Bizi adam edecek, bugünkü gafletten kurtaracak,
bar bar bağırdığımız medeniyete dâhil edecek vasıta,
sebep varsa, o da ancak ve ancak mektepler, medreseler ve matbuattır; tek bir kelimeyle maariftir.” (4, s.
3-4-5; 10, s. 10).
Ömer Faik Numanzade, öyle hesap ediyordu ki,
“İstibdadın cehennemini söndürüp yerine hürriyet
bahçesi, dünya cenneti kurmak ne kadar zorsa, alınan hürriyeti muhafaza ve devam ettirmek bir o kadar, belki ondan daha çok zordur.” (10, s. 20, 149).
Ömer Faik, M. C. Memmedguluzade’yle beraber
devrin en güçlü gazetecisi olarak kabul edilmektedir.
(10, s. 30).
Bir yazar olarak Ömer Faik’ın şiirleri, hikâyeleri yüzdedir.
Ömer Faik, şairliğiyle Molla Nasreddin edebî akımının öncülerinden biri olmuştu.
Millet, yeter bu kadar sabır, cövrü tehemmülat,
Hiç olmasın cehalete bağlı olan hayat!
diye milletin dertleriyle kavrulmuş, hem de:
Cümle gülzar-i vatan mahvoldu istibdâd ile,
Bizden istimdâd eder her zerre bir feryâd ile…
deye Ömer Faik edebî hareketimizde inkılâbı ve
demokratik ahvâli güçlendirmişti.
Molla Nasreddin, şiir çığırı geleneklerinin araştırıcısı İslam Ağayev’in yazdığı gibi, Molla Nasreddin’in
liriği onun gazeteciliğinin yetiştirmesidir. Yeni şiirin yaratıcıları, zamanenin en önemli meselelerinden bahsetmişler, halkın millî-içtimaî şuurunu uyandırmak,
onların başlıca âmâline çevrilmişti.” (1, s. 78-79).
Bu emeller ayniyle Borçalı ve Ahıska’nın aydınlarını
da düşündürmüştü. O sıradan Borçalı ve Ahıska’nın
edebî simalarından Ömer Faik Numanzade, Mirza Hasan Mecruh, Muhammed Rızazade Mühegger, Eliyar
Garabağlı, Molla Nasreddin edebî hareketiyle ilgilenmişlerdir.
Ö. F. Numanzade daha çok Molla Nasreddinci gazeteci olarak tanınsa da, ara sıra hikâye türünde de
kalemini denemiştir.
Edebî-tenkidi fikrimizde haklı olarak Molla Nasreddin edebî topluluğunun temsilcisi adını taşımakla
bu edebî çığıra ilişkin olmak birbirinden farklı tutulur
(5, s. 173). Bu açıdan edebî Gürcistan’ın yetiştirdiği,
görkemli Molla Nasreddinci Ömer Faik Numanzade,
bu akımın kudretli temsilcisi, Borçalı’nın köylerinde yaşamış Muhammed Rızazade Mühegger, Mirza
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Hasan Mecruh, Eliyar Garabağlı, Tiflis’te faaliyet göstermiş İsmail Hakkı ve başkaları, bu edebî harekete
mensup, onun geleneklerinin devamcıları olmuştular.
İftihar hissi doğurur ki, Ahıska bölgesinden Ömer
Faik Numanzade’nin Tiflis muhitinde nüfuzlu mevkileri olmuştur. O, Borçalı-Tiflis edebî çeşmesinden su
içmiştir.
Romantik-santimantal hikâyeler biçiminde edebî
nesrin tekâmülü yönünde muhitin yerli temsilcileri
Ömer Faik Numanzade, Mirza Hüseyin Hesenzade,
Elimirze Nerimanov ve başkalarının hizmetleri takdire
lâyıktır.
Onun ﺷﺮﻕ ﺮﻭﺱ/Şarki-Rus gazetesindeki Günah
Kimde? (Suç Kimde?) hikâyesinde (4, sayılar 88, 91)
baba-annesi genç Hatice’yi sevdiği İsmail’e vermez,
genç kızın ölümüne sebep olur.
Yazarın gençlik devri edebî yaratıcılığının değerli ürünü olan Hamiyetli Bir Civan hikâyesinde konu
millî-kültürel ilerleme, vatan sevgisi üstünde kurulmuştur (10, s. 183). Ömer Faik’ın tecrübeli tetkikçisi
Şamil Gurbanov’un belirttiği gibi, bu hikâye romantik üslubla yazılmıştır (7, s. 178). Eserin kahramanı
mektep müdavimi Ahmed’dir. O, dostu Sadık Beye,
sevgilisi Feride’ye de vatanseverlik emelleri aşılar: “Bizim gibi gençler, vaktinde çalışmazsa, bu mukaddes
vatanı felâketten, evlâd- ı vatanı pençe-yi cehaletten
kurtarıp ruh-i necata çıkarmağa elinden geldiği kadar
çalışmazsa, vicdanına karşı hıyanet etmiş olurlar.”
Ahmed’in timsalinde vatanın terakkisi, huzuru, mutluluğu adına mücadele yapan yurttaşlarımızın tipik
karakteri göz önünde canlanır.
Numanzade’nin 1916 yılında yazdığı Gülsüm adlı
hikâyesi (10, s. 254-258) o çağlarda düzenleşmiş
lirik-psikolojik nesrin önemli örneğidir.
Prof. Dr. Eflatun Saraçlı’nın belirttiği gibi, 20. yüzyılın başlarında lirik/coşkulu hikâyelerde olayın kısa,
duygulu etkisi, his ve heyecanlı, titrek tasviri önemli
yer tutar; lirik kahraman olay örgüsünün temelinde
durup, yazar sıradan söyleyiciye, gözlemciye dönüşerek, gâh da kendi edebî kahramanının derdine ortak
olup, onunla kederlenmiş, onunla sevinmiştir (12, s.
102-103).
Gülsüm, trajik bir portre hikâyedir. Ana karakter
17-18 yaşında, yüce boylu, ala gözlü sarışın genç kız
Gülsüm’dür. Onun güzel yüzünden daha güzel olan
yumuşak huyu, tatlı konuşması, hüneri, en önemlisi güzel ahlâkıdır. Genç kızın cehalet kurbanı olması,
çileli annesinin azapları, okuyucuyu derinden duygulandırıyor.
Eserin bir yerinde şunları okuyoruz:
“Of! Deprenen gölgeler, yeller, uçup gelen kuşlar, bu baharın uğurlu bahar, bu yazın kademli, bereketli yaz olacağına latif esintilerle, can veren nağmelerle adeta bize müjdeliyor, muştuluk veriyordu.

Bu muştuluklar yalnız Gülsüm’ün çileli anasını ferahlandırmıyordu. Onun için artık kış gelmişti. Onu hiçbir
bahar güldürmezdi.” Bu bölümde müellif, beklenen
insan faciasına sanat güzelliğiyle işaret etmişti.
Gülsüm’de olay örgüsü dâhilinde insan talihi somutlaşıyor; ferdin faciası, toplumsal kavram hâline
geliyor; gerçekliğin tipik bir sahnesi yansıtılıyor.
Ömer Faik Numanzade psikoloji, minyatür hikâye
türündeki hikâyeleri daha çok eğitici, gerçekçi özelliğe
sahiptir.
Yazımıza ek olarak Ömer Faik Numanzade’nin,
yazıldığı zaman olduğu gibi, günümüzde de üzerinde
durulması ve düşünülmesi gereken bir makalesini
okuyucuların dikkatine sunuyoruz ●
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Ben Kimim*
Zamanımızda yani din ve ubudiyetten sonra, cins
ve milletliğin hüküm sürdüğü böyle bir çağda, insan
öz soy ve milletini tanımamak, daha doğru, özünü bilmemek en büyük günahlardan, silinmez lekelerden
biridir.
Lakin bu leke tezlikle giden lekeye de benzemiyor.
Bu leke yaman lekedir. Bu, leke suretinde öyle yılancık (kangren) yarasıdır ki, milletimiz vücudunu, Türklük varlığını yavaş yavaş kemiriyor, yok ediyor.
Bugün hem de küçük milletlerin, hususiyle
mahkûm milletlerin öz varlıklarını, öz hukuklarını saklamak iddiası ile bu kadar kan dökülen bir vakitte,
bizim özümüzü tanımamazlık belası, derin düşünülürse, kara yaradan da, taun çıbanından da daha acılı
ve daha zehirlidir.
Herkes öz milletini tanıyıp onun yolunda ağladığı,
onun uğrunda gözünü kör ettiği böyle bir hengâmede
biz öz milletimizi sevmek değil, onun hatta kuru adını
da bilmeyip ortada şaşıp kalmışız. Çoktan çürümüş
akideler, tarikatlar tiryakisinin beynimize verdiği sersemlikle harlanıp duruyoruz.
Bu hâl ile kim için ve neden ötürü çalışacağımızı
da, tabiî yitirmişiz. Yitirmesek bile, bilinmeyen ve bilinmediği için de sevilmeyen bir millet için kim delidir
ki, can yandırsın?
Kim olursa olsun insan bir nefer, bir millet veya
bir fikrî emel uğrunda o vakit can yandırır ki, ona o
zaman âşık olur ki, onu yakından tanıyıp yürekten
sevsin; yoksa kuru ve yalancı gösterişlerle arada muhabbet, aşk değil, bayağı dostluk bile olmaz.
Ben iddia etmek değil, yüce sesle bağırıyorum ki,
biz özümüzü tanımıyoruz, biz öz milletimizin boş adını
bile bilmiyoruz.
Ne oldu, niye dudağını büzdün? Görülüyor ki, söylediklerimden şüphen var? Çok güzel, buyur beraber
konuşalım. Kimdir o?
- Marağalı Meşedî Eliesger.
- Bu kim?
- Şamahılı Abdülgafar.
- Öbürü?
- O da Erzurumlu Dursun ağa.
Bunların birincisinden soruşalım:
- Meşedi, siz ne cins ve ne millettensiniz?
- İranlı ve Şii mezhebim.
- Abdülgafar ağa, sen?
- Ben de Kafkaslı Babîyim.
- Dursun ağa, sen biraz okumuşa benziyorsun; gerek ki soyunu, milletini tanıyasın.
Bizim Ahıska
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- Ben de Osmanlı
çok ccahil değilsin. Birçok
ediple
ve Sünnîyim.
ediplerin,
muallimlerin,
mühe
- Daha başka?
mühendislerin, doktorların,
avuka
- Başka hiç!
avukatların, mekteplerde
yüzler
Siz çok da deyiniz
yüzlerce talebelerin var.
Ey Türk, çok şey biliyorki, “Sünnîlik, Şiilik,
sun. Sana artık sırf cahil,
Babîlik bir mezhep ve
hayır ve şerrini bilmeyen
akidedir; cins ve millet
denile
ise başkadır.
denilemez.
Se
Dünyada en küSen, ey Türk! Zamanın
birçok icatlarını, yeni fikirleçük bir böceğin, en
rini, h
yaramaz bir otun soyu
hatta birçok modalarını
da öğreniyorsun;
öğ
ve cinsi bellidir; ya bu
hatta dinî
akide
kadar büyük bir insan
akidelerin çürümeye yüz
tuttuğ
yığınağının bir cinsi yok
tuttuğunu sezip dünyevî
akide
mu?
akidelere iman etmeğe de
başlıy
İşte belâ da burabaşlıyorsun.
Ev
sındadır ki, hem var,
Evet, çok şeyler, emeller, fenler
fe
hem de yoktur. Vardır,
bilmeğe çalışıyorsu
onun için ki, biz de
yorsun. Birçok hünerler de
öğren
başkaları gibi insanız.
öğrenmişsin. Göklere çıkıp,
yıldızla
Bir de tabiî, bir millet
yıldızların ne olduğunu yakında
soyundanız.
Yoktur,
kından bilmek, yerin içerilerine girip mahiyetini anlaçünkü varlığımızı bilmak istiyorsun. Ancak, bir
meyiz ki soyumuzu da
husus
bilelim!
hususta cahilsin. O konuda
hiçbir şey bilmiyorsun. Her
……..
şeyi öğrenmek istediğin
Ey Kafkaslı Türk,
hâlde sana gereken, senin
sen çoktan İslâm
için birinci
b
gayretini çekersin ve
derecede elzem
Molla Nasreddin mecmuası.
olan olan
o
bu gayretle hatta öz
vazifeden haberin
ndavarlığını, öz adını
yok...
da yitirmiştin. Sen İslâm uğrunda o kadar çalışmış,
Ne var, niye canın sıkıldı? Niye yine can sıkıntısının
akide kavgalarında o kadar zarar çekmiş, o derece acısını bıyıklarından, dudaklarından almağa başlıyoryorulmuşsun ki, neticede bugün onların adlarını an- sun?
mak istemeyip sadece Müslüman olmak hayâline
Doğrusu, tütün çekenlerden olsaydım, burada
düşmüşsün.
mollaların salâvatı gibi bir sigara çekmeği tavsiye
Lâkin azizim, o kadar korkma. Yine aldanma ki, ederdim.
mârifet olan yerde akide ihtilâfı zahmet değil, rahmetEvet, ey Türk! İster canın sıkılsın, isterse karıh! Yatir.
kandan el çekecek değilim. Sen her şeyi öğrenmek
Ey Türk, dinî akideler kavgasından artık korkma. istediğin hâlde niye bir tek şeyi, yani özünü bilmek
Korkma ki, onların hükmü geçmeğe, onların yerlerini istemiyorsun? Niye öz varlığından, öz vücudundan, öz
şimdi siyaset-i maişet ve siyaset-i beşeriye akide ve soy ve neslinden haberin yok? Niye sana “Kimsin?”
meslekleri tutmağa başlıyor.
dedikleri zaman hakiki cevabından aciz kalıyorsun?
Ey Türk, sen çok da rahatsız olma ve şüpheye Niye sadece diyemiyorsun ki, “Ben Türk’üm!” Niye didüşme; dinî olsun, dünyevî olsun, akideni gizleme. yemiyorsun ki, Şiilikten, Sünnîlikten, Babîlikten evvel
Senden sordukları zamanda ki, “Din ü akiden nedir?” sen Türk’tün; şimdi de Türk’sün ve bundan sonra da
sen de hemen söyle, “Şiiyim, Sünnîyim, Babîyim ve Türk olarak kalacaksan!
Müslümanım.”
Senin bu Türklüğüne ne Şiilik, ne Sünnîlik, ne de
Ey Türk, senin başına çok işler gelmiştir, çok aki- dinsizlik mani olamaz!
deler dolmuştur. Çok şeyler bilmişsin ve bu gün de
Sen ey Türk, ne akidede, ne meslekte olursan
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ol, her zaman Türk’sün. Sen bilmelisin ki, dünyada
hâlâ Şii, Sünnî, Babî, Şeyhî adları yokken sen vardın.
İslâmiyet Arabistan kumsallıklarında doğmadan evvel
sen Altay’ın etrafında dünyanın güzelliklerine temaşa
eyleyip zevk alırdın. Orada uzun seyir ve seyahatlere
hazırlanırdın.
Ey özünden habersiz Türk! Medeniyet eserleri,
nizam, idare, asayiş usulü “yasak” kanunları henüz
Bağdat, Şam, Paris ve Londra’da yokken, senin yurdunda vardı.
Seni öz tatlı dilinin çığırından çıkarıp bugünkü acınacak hâle getiren Arap elifba ve yazısından evvel senin gökçek elifban ve yazın vardı.
Ey özünü yitirir, unudur derecede misafirperverlik,
özgelere hürmet gösteren Türk! İyi hatırla ki, senin
ruhun, senin kanın, senin düşüncen, senin varlığın
henüz senin özündeyken, sen bugünkü gibi dilsiz, yazısız, yani millî nişanesiz değildin.
Ey saf yürekli Türk! Dün, bugün öz varlığını, öz
medeniyetini gösterebilip, şimdi sana köhne “barbar”
gözüyle bakıp bugünkü medeniyetlerin haksızlıklarına
bakıp incinme. Seni lazım geldiği kadar tanımadıklarını bilip incinme.
Yok, yok, sen çok da insafsız bulunma, öz-özünü
hâlâ tanımadığın bir zamanda, başkalarından çok da
incinme.
Ümit ki, tez vakit olur, yüzde doksanı hâlâ yeraltlarında kalıp gizlenen eski medenî nişanelerin, eski
eserlerin yavaş yavaş dünya yüzüne çıkar. Sen de ol
vakit artıklığı ile yüze çıkarsın, gelecekte daha güçlü
yaşamak istidadını gösterirsin.
Yeter, yeter, ey Türk, biraz ayıl. Ayıl da, birçok
toz topraklarla dolan, ağırlaşan dinî akide perdesini
gözlerinin üstünden kaldır. El ayağını biraz kıpırdat.
Vücudunu, varlık ağacını saran, örten dikenleri, sarmaşıkları, yabanî ağaçların yapraklarını kır, at, kurtul. Vücuduna Allah’ın güneşi, havası değsin. Başını biraz yukarı kaldır. Öz varlığının, öz vücudunun
kıymetini bil. Şimdiye kadar yabancılar için, başka
varlıklar ve vücutlar için kendini helâk etmişsin; bari
bundan sonra olsun ayıl, bir kendine gel, kendi halkına çalış.
Ey Türk, zamanımız başka zamandır. Eğer bundan
sonra da özümüzü tanımayıp kalırsak, korkarım ki,
geç ayıldığımız vakit sağalıp, yiğitce yaşamağa vücudumuzda kuvvet ve takat kalmamış ola.
Ey Türk, geçmişlerden ibret al; hâlâ vücudun sağlamken, yaşamağa istidadın varken, fırsat eldeyken,
vücudunun tam kadrini anla.
Ey Türk, iyi bil ki, bugünkü meşherin Sûr-i İsrafil’i
ilme, millî ittihada davet ediyor.

Şimdinin siyasî felsefesi, terakkiyi milletçilikte görüyor. Zamanın şevket ve satvet binası milletçilik temeli üzerinde kuruluyor.
Asrın ruhu azat milletçilikle besleniyor, büyüyor.
Geçmiş asırların, geçmiş siyasî akidelerin çizdiği coğrafya serhatlerini şimdiki etnografya yavaş yavaş bozuyor.
Geçmiş asırlarda taşıp etrafa yayılan millet selleri
yavaş yavaş küçülüp öz kaynağına veya çoktan yatak
eylediği yerlere çekiliyor.
Vaktiyle başkalarının sıkıştırılmasıyla veya cihangirlik deliliği ile yerlerinden fırlayıp âlemi rahatsız eden
millet ordularına şimdi “Her kes öz milleti yerinde”
kumandası veriliyor.
Bugün iyiden iyiye anlıyorum ki, dinî akideden
sonra insanda doğan dünyevî akidelerin birincisi milletperverlik akidesidir; içtimaî felsefenin başı, özünü
tanımak akidesidir, milletini bilmek ilmidir.
Milletperestlik akidesi, diğer akidelerin merhalesi,
geçididir.
Vakta ki, insan bâtıl ve hurûfat esirliğinden kurtulup özünü, özünün hukukunu bilmeye başladı; ondan
sonra muhit ve ihtiyacın tesiriyle her ne şekle girerse
girsin, bu hâlde ki, mevkiimize, muhitimize, ilmimize,
ihtiyacımıza uygun gelen en birinci akidemiz, milletperestlik akidesi olmalıdır.
Şimdi gelelim asıl maksada.
Ey Şii, ey Babî, Sünnî Türk kardeşlerim, dirliğimizin
millî birlikte olduğunu bildikten sonra daha revâ görmemeliyiz ki, milletimizin kütlesini meydana getiren
azanın bir kısmı Anadolu’nun izsiz, şenliksiz, dağılmış,
korkunç bucaklarında yalnız başlarına bırakılıp aç,
çıplak telef olalar.
Ey pak yürekli Türk! Bu milletçilik zamanında her
millet öz nüfusunu artırmak ve o nüfusla öz nüfuz ve
kudretini büyütmek için yüz türlü tedbirler, fedakârlıklar
ediyor. İnsaf değil ki, biz hazır elimizde olan binlerce
nüfusumuzun, - hem de en genç ve kavi bir kuvvetinyardımsızlıktan bir lokma ekmek bulamamalarından
telef olmalarına özümüz bile bile sebep olalım.
Ey yüce, merhametli Türk! Senin eski merhametin, ihsanın, nişanelerin - o büyük camiler, medreseler, köprüler, hastahaneler, çeşmeler, hâlâ senin
ecdadını hürmetle yâd ettirirler. Şimdi sana ne oldu
ki, milyonlarla vücuda gelen eserlerden değil, açlıktan, çıplaklıktan, ölümden beter bir hâle düşen öz
kardeşini, kurtarmak merhametinden aciz görünüyorsun? Yazık, yazık... ●
* Gardaş Kömeği mecmuası, Mayıs 1917.
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